
Curso escolar 2022/2023 

 

Preinscrición (NOVO INGRESO) 

 PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA (Aula da Natureza) 

                                                                                        Número de entrada: 

DATOS PERSOAIS 

• NOME E DNI DA PERSOA RESPONSABLE: ............................................................................. 

• NOME COMPLETO DA NENA/NENO:..................................................................................... 

• DATA DE NACEMENTO:.............................................................................................. 

• ENDEREZO FAMILIAR:.......................................................................................................... 

• TELÉFONOS DE CONTACTO:........................................../………………………………………………. 

• CORREO ELECTRÓNICO: …………………………………………........................................................ 

 

INFORMACIÓN SOCIOFAMILIAR 

• Persoas que compoñen o núcleo familiar (adultas e menores): 

 

 

• Situación laboral das persoas adultas: 

 
 

PARTICIPACIÓN NO ESPAZO 

• Mes de inicio:  

• Horario de asistencia: 

Xornada completa (08:00-16:00) 

Media xornada (09:00- 13:00) 

Horas soltas (para complementar a media xornada): Horario................................. 

 

 

Valdoviño, …………. de………………….. de …………. 

Asino:  



DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 

      Copia do Libro de familia 

      Copia do Documento de identidade das persoas responsables 

      Copia dos xustificantes da situación laboral 

      Copia dos xustificantes situación económica do núcleo familiar 

      Copia do título de familia numerosa ou discapacidade, de ser o caso 

Permito a consulta dos datos de padrón do Concello.  
 

COMUNICACIÓN PARA O BONO CONCILIA:  

No caso de non ter praza no Punto de Atención á Infancia, tedes interese en que comuniquemos á 

Xunta a dita situación para optar ao Bono Concilia? *Subvención a solicitar polas familias para a 

concesión de axudas económicas para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos, en escolas 

infantís non sostidas con fondos propios.   

                      SI                 NON 

 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle 
de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE VALDOVIÑO, con 
dirección PORTA DO SOL, nº25, 15552 - VALDOVIÑO (A CORUÑA); 
correo@concellodevaldovino.com.Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a 
xestión administrativa derivada da prestación do servizo e non serán cedidos a terceiros, salvo por 
obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a 
limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera 
momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. Para elo,  CONCELLO DE VALDOVIÑO  dispón de 
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia 
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para 
acreditar a súa identidade. 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por 
correo electrónico: correo@concellodevaldovino.com. 

mailto:correo@concellodevaldovino.com

